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Sayý: Özel Sayý
Kasým Aralýk 2008

“Ortak” Bir Program
“Birleþmiþ Milletler (BM) Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi
Ortak Programý”-BMOP, Türkiye'de bir çok ilki gerçekleþtirmektedir. Ortak Program, BM'in 1997
yýlýndan bu yana yürüttüðü reform sürecinin BM, kamu, sivil toplum ve özel sektör iþbirliðinin ve
ortaklýðýnýn somutlaþmýþ halidir. Ortak Program, yerel ortaklarýný (yerel yönetimler ve kadýn
kuruluþlarý) yaþam alanlarýný dönüþtürecek ve kadýn dostu kentleri kuracak temel aktörler olarak
tanýmlar. Bu nedenle de yerel yönetimleri ve kadýn kuruluþlarýný güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimiz
Ortak Programýn ana amacý 'kadýn dostu'
kentlerin oluþumuna destek vermektir. Bu
amacýn hayata geçirilmesi için de hedeflerimiz
þunlar:

1. Kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarýnýn
korunmasý ve geliþtirilmesi için uygun ortamýn
(yani planlar, programlar, politikalar ve yasalar)
yaratýlmasý.

2. Yerel yönetimlerin kadýn ve kýz çocuklarý için
kaliteli hizmetler tasarlama ve sunma kapasitesi-
nin geliþtirilmesi.

3. Bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluþlarýnýn ve derneklerinin kadýn-erkek
eþitliðini savunma, bununla ilgili kurum ve
kuruluþlarla baþarýlý etkileþim saðlamalarý ve
kadýn ve kýz çocuklarýnýn konumlarýný güçlen-
dirme kapasitelerinin geliþtirilmesi.

4. Halkýn kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarý
konusundaki bilinçlenme düzeyinin artýrýlmasý.

Nedir Kadýn Dostu Kent ?

KADIN DOSTU KENTLER YARATMAK ÝSTÝYORUZ.

Kent nüfusunun yarýsýný oluþturmalarýna raðmen kadýnlar, yerel karar alma süreçlerine tam ve eþit bir
biçimde katýlamamaktadýrlar. Oysa kadýnlar seçilmiþ ve atanmýþ yerel yöneticilerin planlama ve
yönetim sürecinde danýþmalarý gereken doðal ortaklardýr. Kadýnlarýn bu karar alma mekanizmalarýnda
eþit temsil talebi; anayasal bir haktýr, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Þehir planlamalarý,
geleneksel olarak erkekler tarafýndan yapýlýr ve kadýnlarýn ihtiyaçlarý göz önüne alýnmaz. Oysa konut,
güvenlik, ulaþým, eðitim ve saðlýk gibi alanlarda alýnan yerel kararlar, kadýnlarý doðrudan
etkilemektedir. Planlamalarda nedense kadýnlarýn bir araya gelebilecekleri mekanlar, her mahalleye bir
kreþ, gündüz bakýmevi vs. yapýmý düþünülmez. Örneðin iyi aydýnlatýlmamýþ sokaklar, uzak noktalara
hizmet vermeyen belediye otobüsleri ve bu araçlarýn güvensiz oluþu kadýnlarýn en temel yaþama
haklarýný kullanmalarýnýn önündeki engellerdir. Ayrýca kadýnlarýn þiddete uðradýklarýnda
sýðýnabilecekleri mekanlar, ilgililere ulaþabilecekleri acil destek hatlarý da yine kent yönetiminin
yaptýðý planlarda gözardý etmemesi gereken unsurlardýr.Kentlerin kültürel, spor ve dinlence
olanaklarýndan en az yararlanan gruplarýndan birini kadýnlar oluþturmaktadýr. Planlamasýnda,
oluþumunda, günlük yaþamýnda kadýnlarýn aktif bir biçimde rol aldýðý

“Kadýn Dostu Kent” sloganýyla, herkesin kentin sunduðu ekonomik, sosyal ve siyasi fýrsatlardan eþit
bir biçimde yararlanabilmesini amaçlýyoruz.

Neden 6 Þehir ?
Program hazýrlýk aþamasýnda, þehir
seçimi konusunda detaylý ve kapsamlý
bir çalýþma yapýlmýþtýr. Bir çok kriter
deðerlendirildikten sonra Programýn ilk
olarak Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa,
Trabzon ve Van þehirlerinde hayata
geçirilmesi planlanmýþtýr. Devlet
Planlama Teþkilatý göstergeleri, yerel
yönetimlerin istekliliði, diðer BM
projelerinin sürdürüldüðü mekanlar ve
bütçe imkanlarý illerin seçiminde
belirleyici olmuþtur. Ayrýca, coðrafi
farklýlýklar da deðerlendirilmeye
alýnmýþtýr. BM Ortak Programý, esas
olarak ulusal düzeydeki karar alýcýlar ile
6 ildeki yerel karar alýcýlarý, sivil toplum
kuruluþlarý ve halký hedef kitlesi olarak
görmektedir.

Bu þehirler, katýlýmcý ve eþgüdümlü ve
sektörlerarasý iþbirliðine öncelik veren
bir yaklaþýmýn benimsenmesi ile
hizmetlerin nasýl geliþtirilip çeþitlendi-
rebileceðini, kaynaklarýn nasýl çoðaltýla-
bileceði ve kadýn ve kýz çocuklarýnýn
yaþamlarýnýn iyileþtirilebileceðini gös-
termek üzere seçilmiþlerdir.

Program ya da proje hiç bir
toplumsal kesimin ya da grubun
insan haklarýný yadsýyamaz,
kaynak azlýðý nedeniyle herhangi
bir gruba öncelik veremez ve
kaynak azlýðýný gerekçe olarak
ileri süremez. Toplumun dýþlan-
mýþ ve marjinal kesimlerinin
(yoksullarýn ve en yoksullarýn,
dezavantajlý ergen ve gençlerin,
þiddet maðduru veya istismara
uðramýþ kadýnlarýn, eðitim
dýþýnda kalan çocuklarýn, HIV ile
yaþayan kadýnlarýn, seks iþçisi

Evrensellik ve Devredilemezlik

Birleþmiþ Milletler Ortak
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ÝNSAN HAKLARI BÝLDÝRGESÝNÝN KABULÜNÜN 60.
YILINDA BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NÜFUS FONU,
BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMINI ÝNSAN
HAKLARI TEMELLÝ EN ÝYÝ ÖRNEK ÇALIÞMA SEÇTÝ

Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesinin kabulünün
60 ýncý yýlýnda, Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu 15
Aralýk 2008 tarihinde düzenlediði panelde “Birleþmiþ
Milletler Nüfus Fonu Ýþbaþýnda: Altý Ýnsan Haklarý
Örnek Çalýþmasý” baþlýklý Kitabý tanýttý. Yayýnda
“Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan
Haklarýnýn Korunmasý ve Güçlendirilmesi Ortak
Programý”na en iyi örnek çalýþmalar arasýnda yer
verildi. Örnek olarak seçilen diðer çalýþmalar
Kolombiya, Ekvador, Nepal, Filipinler ve Tanzanya’da
gerçekleþtirilmiþtir.

UNFPA at Work
SÝX HUMAN RIGHTS

CASE STUDIES

Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu
Direktörü Thoraya Ahmed

Obaid yazdýðý önsözde, Kitapta
yer alan çalýþmalarýn, kalkýnma
programlarýnýn tasarýmý, uygula-
masý, izlenmesi, deðerlendiril-
mesine insan haklarý standart-
larýnýn yerleþtirilmesi konusunda
yol gösterici örnek çalýþmalar
olduðunu kaydetti. Thoraya
Ahmed Obaid, diðer örnek
çalýþmalar gibi BM Or tak
Programýnýn da kadýnlarýn
yaþamlarýnýn iyileþtirilmesini
hedeflediðini, tüm çalýþmalarda
tekrarlanan mesajýn “cinsel

saðlýk ve üreme saðlýðý hakký
dahil tüm insan haklarýnýn
korunmasý ve geliþtirilmesi,
haklarýn uygun bir baðlamda
kavramsallaþtýrýlmasý ve mev-
cut kültür ile uyumlu biçimde
yaþama geçirilmesi” olduðunu
belirtti.

irektör, Kitabýn Birleþmiþ
Milletler Nüfus Fonu ile

Harvard Üniversitesi Halk Saðlýðý
Bölümünün katkýlarý ile basýdýðý-
ný, Nüfus Fonunun insan haklarý-
nýn geliþtirilmesi için ulusal
kurumlara verdiði desteðe bir

D

örnek olduðunu kaydetti. Obaid,
BM Nüfus Fonunun yýllar boyun-
ca edindiði deneyimden “çok
geniþ katýlýmlý ve toplumun tüm
kesimlerinin sahiplendiði çalýþ-
malarla insan haklarýný gerçek-
leþtirilebileceðini” öðrendiðini
belirtti. BM Nüfus Fonu Direktörü
önsözde son olarak “insan hak-
larýnýn toplumlarýn deðer sistemi
ve yaþam pratiklerinde karþýlýðýný
bulduðunda anlaþýlýr, uygulana-
bilir ve geliþtirilebilir” olduðunun
altýný çizdi.

ÝNSAN HAKLARI TEMELLÝ PROGRAM VE PROJELER HANGÝ ÝLKELERÝ GÖZETÝR?

kadýnlarýn, engelli kadýnlarýn,
mülteci ve yerinden olmuþ
kiþilerin, iþgal altýndaki kadýnlarýn
ve yaþlýlarýn) insan haklarýný
gerçekleþtirmek için bilinçli
çözümler önerir.

Program ya da proje bir insan
hakkýný gerçekleþtirmeyi hedef-
lerken diðer insan hakkýnýn kul-
lanýmýnda soruna neden ola-
maz. Örneðin bir saðlýk projesi,
saðlýklý yaþam hakkýnýn yanýnda
yaþama hakký, temiz suya eriþim

Bölünemezlik

hakký, eðitim hakký, bilgi edinme
hakký gibi haklarý da korumayý ve
geliþtirmeyi hedeflemelidir. Bu
nedenle de farklý insan haklarýnýn
gerçekleþtirilmesinden sorumlu
tüm kuruluþlar çalýþmada yer
almalýdýr.

Program ya da proje sektörler ve
kurumlararasý iþbirliðini gözet-
melidir. Herhangi bir üreme
saðlýðý projesi sadece Saðlýk
Bakanlýðý ile ortaklýk yapmakla
yetinmez, Eðitim Bakanlýðý,

Karþýlýklý Baðýmlýlýk ve Ýlgililik

Birleþmiþ Milletler Ortak
Programý Kapsamýnda
Þanlýurfa’da Neler Yaptýk
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Konut Bakanlýðý ve Kadýn Bakanlýðý
ile ortaklýðý teþvik ederse daha
baþarýlý sonuçlar alýnýr. Ýnsan hak-
larý yaklaþýmý, sorunlarýn çözümü
ve kalkýnma için çok sektörlü
yaklaþýmý destekler.

Program ve projeler sadece
hizmetlere eriþimi kolay olan
kesimleri hedeflemez. Kent nüfusu
yanýnda kýrsal nüfusa yönelik
projeler de geliþtirir. Aksi takdirde
eþitsizliði artýrmýþ olur. Program ya
da projenin istem dýþý ayrýmcýlýktan
da kaçýnmasý gerekir. Program ve
projeler öncelikli olarak ayrýmcýlýk
maðdurlarýný veya herhangi bir
baðlamda dezavantajlý gruplarý

Eþitlik ve Ayrýmcýlýk Yapmama

hedef kitlesi olarak almalýdýr.
Program ve projeler, veri toplama
kapasitesini güçlendirmeyi,
verilerin cinsiyet, ýrk, coðrafi
yerleþim vb. ayrýmlý toplanmasýný,
teþvik etmelidir. Program ve
projeler olumlu ayrýmcýlýk, katýlýmý
artýracak özel forumlar vb. geçici
özel önlemleri teþvik etmelidir.

Program veya proje döngüsünün
tüm aþamalarýnda ortaklarýn
kararlarý etkileme gücüne sahip
olmasý güvence altýna alýnmýþ
olmalýdýr. Tüm ortaklarýn aktif,
özgür ve anlamlý katýlýmýnýn gü-
vence altýna alýnmasý herkesin
programa/projeye girdi saðlamasý-

Katýlým ve Ýçerme

nýn ötesinde bir anlam taþýmalýdýr,
eleþtirel bilinç ve karar alma gibi
nitelikleri artýrýcý önlemleri içer-
melidir. Bu süreç, kapasite inþasý
için bütçe ayrýlmasý, þeffaflýðýn
artýrýlmasý, proje hakkýnda herkesin
anlayabileceði formatta bilgilen-
dirme saðlanmasý, en yoksullar ile
marjinal gruplarýn katýlabilecekleri
özel kanallarýn yaratýlmasý, sivil
toplumla ittifakýn güçlendirilmesi
ve dýþlanmýþlarýn ve marjinallerin
içerilmesi gibi özel önlemleri
içermelidir.

Hesap verebilirlik, açýkça taným-
lanmýþ rol ve sorumluluklar, þeffaf

Hesap Verebilirlik ve Hukukun
Üstünlüðü

karar alma kriter ve süreçleri,
bilgiye eriþim ve güçlü bir talep
mekanizmasýnýn var olmasýna
baðlýdýr. Programýn veya projenin
farklý evrelerinde uygulama ve
çözüm üretme mekanizmalarý ile
birlikte kurgulanýr. Bunun için
sorumlu kuruluþun kapasitesinin
güçlendirilmesi gerekir. Bir diðer
önkoþul da programý veya projeyi
tasarlayan ve/veya uygulamasýna
destek veren “kalkýnma kuruluþu-
nun” hedef kitle ve resmi makam-
lar karþýsýnda hesap verebilirliðidir.

Kaynak: “UNFPA at Work; Six Human

Rights Case Studies”, 2008, UNFPA

and Harvard School of Public Health

Program on International Health And

Human Rights.

Ýzmir “BMOP (Kadýn) Ýl Koordinasyon Kurulu”nun resmen
kurulmasý. Kurulun, ilgili Vali Yardýmcýsý baþkanlýðýnda tüm il
müdürlükleri, kadýn kuruluþlarý ve Ege Üniversitesi Kadýn
Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (EKAM)
temsilcilerinin katýlýmýyla düzenli toplanarak ilde kamu ve sivil
toplum kuruluþlarýnca yürütülen kadýn çalýþmalarýný izleyip
koordine etmeye baþlamasý
Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem Planýnýn Ýl Genel Meclisi ve Büyükþehir
Belediye Meclisi tarafýndan onaylanýp kabul edilmesi
Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem Planýnýn Konak, Karþýyaka, Buca,
Gaziemir, Güzelbahçe, Çiðli Ýlçe Belediye Meclislerinde ve
Seyrek, Yeni Foça ve Yelki Belde Belediye Meclislerinde
onaylanýp kabul edilmesi
Altý ilçe belediye meclisinde “Kadýn-Erkek Eþitliði
Komisyonu”nun kurulmasý
Ýzmir Büyükþehir Belediye Meclisi “Kadýn-Erkek Eþitliði
Komisyonu”nun kurulmasý
Altý ilçe belediye meclisinde “Kadýn-Erkek Eþitliði
Komisyonu”nun kurulmasý
Üç belde belediye meclisinde “Kadýn-Erkek Eþitliði
Komisyonu”nun kurulmasý
Halkýn ve kamu görevlilerinin toplumsal cinsiyet ve kadýn haklarý
konularýnda eðitimi için “Eðitim Komisyonu”nun kurularak
çalýþmalarýna baþlamasý
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan “Kadýna Karþý Þiddetle
Mücadele için Kent Hizmet Rehberi”nin hazýrlanmasý
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kadýn Danýþma Merkezi'nin ve
Sýðýnma Evinin açýlmasý
Konak Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisinin kurulmasý
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisinin
kurulmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýlmasý

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA ÝZMÝR'DE NELER YAPTIK

Belediye Meclisi ve Ýl Genel Meclisinin Van Yerel Eþitlik Eylem
Planýný oylayarak kabul etmesi
Van YEEP (Yerel Eþitlik Eylem Planý) çalýþma grubunun
oluþturulmasý ve grubun Van YEEP'i gerçekleþtirmeye yönelik 12
proje taslaðý hazýrlamasý
Van YEEPKOM'un (Yerel Eþitlik Eylem Planý Ýzleme Komitesi)
kurulmasý ve düzenli olarak toplanmasý
Belediye, Mahalli Ýdareler Ýl Müdürlüðü ve Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan, kadýn kuruluþlarýnýn yerel yönetimler mevzuatý
hakkýnda bilgilendirilmesi
Üç yeni kadýn kuruluþunun kurulmasý ve kadýn kuruluþlarýnýn
“Yerel Meclisleri Ýzleme Grubu”nu oluþturmalarý
Belediye Meclisinde Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonunun
kurulmasý
Kadýn kuruluþlarýnýn katýlýmýyla Kent Konseyinin toplanmasý ve
Kadýn Meclisinin oluþturulmasý
Belediye ve Ýl Özel Ýdaresinde ilgili personelin toplumsal
cinsiyete duyarlý bütçeleme konusunda bilgilendirilmesi
Tüm mahallelerde, Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü
koordinasyonunda mahalle komiteleri oluþturulmasý için pilot
mahalle seçilen Hacý Bekir Mahallesinde giriþimlerin
baþlatýlmasý
Þiddet maðduru kadýnlarýn barýnmasý için bir kadýn
sýðýnmaevinin kurulmasý ve Valilik bünyesinde Kadýna ve
Çocuða Yönelik Þiddeti Önleme Ýl Ýzleme ve Koordinasyon
Kurulunun oluþturulmasý
Þiddete uðrayan kadýnlarýn koruma altýna alýnmasý için, ilgili
kamu kurumlarýnýn personellerinden oluþan acil müdahale
sistemi kurulmasý
Van ilçe ve merkezinde karakol polislerinin kadýna yönelik
þiddetle mücadele konusunda eðitilmesi
Þiddet alanýnda çalýþan kadýn kuruluþlarý ve Yüzüncü Yýl
Üniversitesinin desteðiyle, saðlýk çalýþanlarýnýn toplumsal
cinsiyet ve kadýna yönelik þiddet hakkýnda eðitilmesi
Kuran kurslarýna devam eden kursiyerlerin kadýna yönelik þiddet
ve þiddetle mücadele konularýnda bilgilendirilmesi için bir
eðitim programý hazýrlanmasý
Yüzüncü Yýl Üniversitesi öðrencilerinin toplumsal cinsiyet
eþitliði konusunda bilgilendirilmesi
Yüzüncü Yýl Üniversitesindeki kadýn öðrencilerin kampüs
alanýnda yaþadýklarý güvenlik ve benzeri sorunlarýný iletmeleri
için fakültelere þikayet/bildirim kutularý yerleþtirilmesi
Kadýnlara yönelik istihdam garantili meslek eðitimi, beceri ve
kapasite geliþtirme programlarýnýn artýrýlmasý
Belediye tarafýndan Kadýnlar El Emeði Çarþýsýnýn kurulmasý
Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü bünyesinde bir huzurevi açýlmasý
için çalýþma baþlatýlmasý
Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü ile Ýþkur Ýl
Müdürlüðü bünyesinde düzenlenen kurslara katýlan
kursiyerlerin, toplumsal cinsiyet eþitliði, kadýna yönelik þiddet ve
zorla ve erken evlilik konusunda bilgilendirilmesi
Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðüne bünyesinde bir engelli bakým
merkezi kurulmasý için çalýþma baþlatýlmasý
Süphan Mahallesinde Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðüne baðlý
yeni bir toplum merkezi kurulmasý için çalýþma baþlatýlmasý
Yoksul kadýnlara iþ kurmalarý için saðlanan mikrokredi miktarýnýn
ve kredi alan kadýnlarýn sayýlarýnýn artýrýlmasý; kredi alan

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA VAN'DA NELER YAPTIK?

kadýnlara pazarlama danýþmanlýðý sunulmasý ve ürün satýþ
merkezi kurulmasý
Sabancý Vakfý 2007 Hibe Programý kapsamýnda, Van Halk Eðitim
Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðünün “Saðlýklý ve
Bilinçli Nesillere Doðru” projesinin ve yerel kadýn kuruluþu Van
Kadýn Derneði'nin “Kadýn Danýþma Merkezi için Veri Tabaný
Oluþturma” projesinin tamamlanmasý
Sabancý Vakfý 2008 Hibe Programý kapsamýnda, yerel kadýn
kuruluþu YAKA-KOOP'un (Yaþam Kadýn Çevre Kültür ve Ýþletme
Kooperatifi) “Ýkinci Çatýmýz” baþlýklý projesinin baþlatýlmasý



6 3

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA ÝZMÝR'DE NELER YAPTIK

Ýzmir Büyükþehir Belediyesinde kadýn alanlarýnda çalýþacak
sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmaný sayýsýnýn yeni
eleman alýmýyla arttýrýlmasý
Belediye personeline ve yeni alýnan personele toplumsal
cinsiyet eþitliði eðitimlerinin verilmesi
Büyükþehir belediye bürokratlarýna toplumsal cinsiyet eþitliði,
“Kadýn Dostu Kent” kavramýnýn anlatýldýðý geniþ katýlýmlý bir
seminerin düzenlenmesi
Kadýnlara ait özel günlerin (8 Mart ve 5 Aralýk) kadýn kuruluþlarý
ve yerel yönetimler iþbirliði ile ortak kutlanmasý
Bir yeni kadýn kuruluþunun faaliyete geçmesi
Belediyenin mahallelerde ve merkezi yerlerde kadýnlarýn
rahatlýkla kullandýðý park alanlarýnýn sayýsýný arttýrmasý, bu
parklarýn spor aletleriyle donatýlmasý
Kadýnýn Ýnsan Haklarý Eðitimi Programýnýn (KÝEP) sivil ve kamu
alanlarýnda yaygýnlaþtýrýlarak verilmeye baþlanmasý
Büyükþehir ve ilçe belediyelerinin kadýna karþý þiddetle
mücadele konusunda daha etkin çalýþmalar yapmaya
baþlamalarý
Büyükþehir Belediyesinin il çapýnda saðlýk taramalarýný
yürütmesi
Valilik bünyesinde hizmet veren “Tek Adýmda Hizmet

Bürosu”nda sadece kadýnlara yardýmcý olmak üzere bir elemanýn
görevlendirilmesi
Valilikte yapýlan Vali ve Belediye Baþkaný yardýmcýsýnýn katýldýðý
basýn toplantýsýnda eþitlik komisyonlarý ve Yerel Eþitlik Eylem
Planýnýn tanýtýlmasý ve tanýtým toplantýsýnýn yerel basýnda geniþ
bir biçimde yer almasý
Ortak Program kapsamýnda Ýl SYDV, Dokuz Eylül Üniversitesi ve
Buca Belediyesinin “Yaþlý Bakým Hizmeti için Kadýn Eleman
Yetiþtirilmesi” AB projesinin kabul edilmesi ve uygulanmaya
baþlanmasý
Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda Bornova Belediyesinin
turistik köylerde kadýnlarýn pansiyonculuk eðitimi projesinin
baþarýyla tamamlanmasý
Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda 2007 yýlýnda
uygulanan Erkeklere Þiddet Farkýndalýðý Eðitimi Projesinin
kitabýnýn hazýrlanmaya baþlanmasý
EKAM bünyesinde Kadýn Haklarýný Koruma Derneði ve Ekonomi
Üniversitesi ortaklýðýnda “Kadýn Siyaset Okulu”nun
uygulanmasý
Kadýn Haklarýný Koruma Derneði, Konak Belediyesi ve Konak
Halk Eðitim Merkezi iþbirliðinde Ýlköðretim Okullarýndaki
öðretmenlere toplumsal cinsiyet eþitliði ve 4320 sayýlý yasa
konusunda eðitimlerin verilmeye baþlanmasý

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA KARS'DA NELER YAPTIK?

Kars BMOP (Kadýn) Ýl Koordinasyon Kurulu'nun resmen
kurulmasý
Valilikte, kadýnlarýn yerel hizmetlere kolay eriþimini saðlamak
üzere “Kadýn Masasý ve Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele
Komisyonu” nun kurulmasý
Belediyede kadýnlarýn yerel hizmetlere kolay eriþimini saðlamak
üzere “Kadýn Birimi”nin oluþturulmasý
Ýl Özel Ýdaresi ve Belediye bütçesinden kadýnlara yönelik
çalýþmalar için ödenek ayrýlmasý
Bir polis merkezinde “Kadýn ve Çocuk Birimi” oluþturulmasý
Belediye Meclisi kararý ile üç caddeye Kars'lý kadýnlarýn
isimlerinin verilmesi
Ýki yeni kadýn kuruluþunun faaliyete geçmesi ve kadýn
kuruluþlarýnca “Kadýn Platformu” nun oluþturulmasý
Kars Valiliðince þiddete uðrayan kadýnlarýn ve çocuklarýn ilk
aþamada sýðýnabileceði ara istasyon için kullanýlacak dairenin
kira bedelinin Kars Belediye Baþkanlýðý tarafýndan
karþýlanmasýnýn taahhüt edilmesi
Belediye tarafýndan “Kadýn Dayanýþma Merkezi”nin açýlmasýna
yönelik çabalarýn son aþamaya getirilmesi
Belediye Baþkaný ile kadýn kuruluþlarýnýn bir toplantý yaparak
“Kadýn Dayanýþma Merkezi”nin iþletilmesi konusunda görüþ
alýþveriþinde bulunmalarý
Valilik ve Belediye tarafýndan kýz çocuklarýnýn okula gitmesi, okul
sistemi içinde kalmasý ve üniversite eðitimine devam etmesi için
burs, barýnma gibi pek çok destekleyici mekanizmanýn
iþletilmesi
Kafkas Üniversitesi “Kadýn Araþtýrmalarý Merkezi”nin kurulmasý
Belediye Meclisi ve Ýl Genel Meclisi'nin Kars Yerel Eþitlik Eylem

Planýný onaylamasý ve Meclislerde “Kadýn Erkek Eþitliði
Komisyonlarý”nýn kurulmasý
Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda 2007 yýlýnda
“Belediye-STK El Ele” ve “Yerel Yönetimlerde Kadýn” baþlýklý
projelerin uygulanmasý ve sonuçlandýrýlmasý
Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda 2008 yýlýnda Kars
KAMER tarafýndan “Kadýnlar Her Yerde” baþlýklý projenin
uygulanmasý

Trabzon Valiliði “Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn
Korunmasý ve Geliþtirilmesi Komisyonu”nun (KKÝHKGK) resmen
kurulmasý. Ýlgili Vali Yardýmcýsý Baþkanlýðýnda toplanan Kurulun
görevi ilde kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnca yürütülen kadýn
çalýþmalarýný izleyip koordine etmektir
Trabzon Yerel Eþitlik Eylem Planýnýn Ýl Genel Meclisi ve Belediye
Meclisi tarafýndan onaylanýp kabul edilmesi
Trabzon Yerel Eþitlik Eylem Planý'nýn tanýtýmý ve yaygýnlaþtý-
rýlmasý amacýyla il ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn müdür ve amirlerine Trabzon Valisi ve Trabzon
Belediye Baþkaný tarafýndan sunum yapýlmasý
Trabzon Ýl Genel Meclisi “Kadýn Haklarý Komisyonu”nun
kurulmasý
Trabzon Belediye Meclisi “Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu”nun
kurulmasý
Siyasi Parti Temsilcilikleri, Kadýn Kuruluþlarý, Meslek Kuruluþlarý
ve ilgili STK'larýn katýlýmýyla “Meclis Ýzleme Birliði”nin
kurulmasý
Trabzon Belediyesi tarafýndan “Belediye Kadýn-Erkek Eþitliði
Birimi”nin kurulmasý
Trabzon Valiliði tarafýndan genelge çýkartýlarak “Yerel Eþitlik
Birimi” kurulmasý. Genelge ile tüm ilçelerde ve kamu kurum ve
kuruluþlarýnda birer personelin Yerel Eþitlik Biriminde
görevlendirilmesi

· Valilik web sitesinde “Kadýn Haklarý” baþlýðýnda bir link
oluþturulmasý. Trabzon'da yürütülen kadýn çalýþmalarý
konusunda bilgilendirme yapýlan linkten Trabzon'daki kadýn
kuruluþlarý hakkýnda bilgi de alýnabiliyor
Ýldeki kurul ve komisyonlarda kadýn kuruluþlarýnýn sayýsýnýn
arttýrýlmasý
Trabzon Kent Konseyi Genel Kurulunda %33 lük kadýn kotasý
uygulanmasý kararý alýnmasý
Trabzon “Kadýn Meclisi”nin oluþturulmasý
Kadýn Kuruluþlarýnýn Kent Konseyinin tüm ihtisas
komisyonlarýnda yer almasýna yönelik lobi çalýþmasý yapýlmasý
Kadýnlara ait özel günlerin, kadýn kuruluþlarý ve yerel yönetim
ortaklýðý ile geliþtirilen etkinliklerle kutlanmasý
Valilik Aile Danýþma Merkezi'nin fiziksel þartlarýnýn iyileþtirilmesi
amacýyla yeni binaya taþýnmasý
Trabzon Belediyesi Aile Yönlendirme Merkezi’nin açýlmasý
Üç Toplum Merkezinin hizmete açýlmasý
Deðirmendere Toplum Merkezi'nde vatandaþlarýn sorun ve
ihtiyaçlarýnýn tespit edilmesine yönelik “Yaþam Tarzý
Araþtýrmasý” yapýlmasý
Kadýnlarýn kentsel hizmetlere yönelik gereksinimlerini ortaya
çýkarmak amacýyla Trabzon Belediyesi, Milli Prodüktivite
Merkezi Bölge Müdürlüðü iþbirliðiyle “Kadýnlarýn Kentsel
Hizmetlerden Yararlanma Düzeyleri; Sorunlar, Çözüm Önerileri “
baþlýklý araþtýrma çalýþmasý yapýlmasý
KKÝHKG Komisyonu tarafýndan kent bazýndaki kayýtlarýn cinsiyet
ayrýmlý tutulmasýna yönelik karar alýnmasý ve bu kararýn ilgili
kurum ve kuruluþlara resmi yazý ile bildirilmesi
KKÝHKG Komisyonu tarafýndan “Zorla ve erken evlilik ile akraba
evliliðinin zararlarý konusunda eðitim seminerleri düzenlenmesi/
eðitimlerin içeriklerinin geniþletilmesi”ne yönelik Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü, Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü
ortaklýðý ile geniþ kapsamlý proje hazýrlanmasý kararý alýnmasý

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA TRABZON'DA NELER YAPTK

Üç yeni kadýn kuruluþunun faaliyete geçmesi
Kadýn kuruluþlarýnca “Kadýn Platformu” oluþturulmasý
Trabzon'daki kadýnlar arasýndaki iletiþimi güçlendirmek,
hýzlandýrmak ve kolaylaþtýrmak amacýyla
”trabzonkadinplatformu” mail aðý oluþturulmasý
Trabzon Kadýn Platformu tarafýndan “40 MAHALLE 40 KADIN
MUHTAR” kampanyasýnýn baþlatýlmasý
Trabzon Kadýn Platformu ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda
“Kadýnlarýn Güçlendirilmesi ve Vatandaþlýk Bilinci Ýþbirliði
Protokolü” imzalanmasý
Trabzon Kadýn Platformu ile Sivil Toplum Geliþtirme
Merkezi(STGM) Kadýn Platformunun güçlendirilmesi ve kadýn
kuruluþlarýnýn kapasitelerinin arttýrýlmasýna yönelik çalýþma
yapýlmasý
Trabzon Valiliði'nde ve Trabzon Havaalanýnda emzirme odalarýnýn
açýlmasý
Trabzon Kadýn Platformu, Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Trabzon
Belediyesi ortaklýðý ile pilot mahalleler seçilerek kadýnlara
ücretsiz saðlýk taramasý yapýlmasý
Belediye tarafýndan mahalle aralarýnda kadýnlarýn rahatlýkla
eriþebileceði park alanlarý açmasý, parklarýn bir kýsmýna spor
aletlerinin konulmasý
Kadýn istihdamýna yönelik projelerin Kadýn Kuruluþlarý, Özel
Sektör, Ýþ-Kur, Valilik ortaklýðý ile geliþtirilmesi
Trabzon Barosu Kadýn Haklarý Komisyonu, Sosyal Hizmet
Uzmanlarý Derneði Trabzon Þubesi ve Türk Anneler Derneði
ortaklýðýyla ilçelerde Kadýna Karþý Þiddet ve 4320 Sayýlý Ailenin
Korunmasýna Dair Kanun hakkýnda eðitim çalýþmalarý
gerçekleþtirilmesi
Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda Trabzon kadýn
kuruluþlarýnca, “Çalýþan Kadýn Özgür Kadýndýr”, “Kaþýk Tutan
Elden Para Tutan Ele” baþlýklý kadýnýn istihdama katýlýmýný
arttýrýcý projeler yürütülmesi
Sabancý Vakfý Hibe Program kapsamýnda “Bilinçli Anne Temiz
Kent”, “Görme Engelli Çocuklara Sahip Annelere Destek” ve
“Kadýnlýk Sanatý” projeleriyle kentte farkýndalýk yaratýlmasý
Toplum Merkezleri'nde Kadýnýn Ýnsan Haklarý Eðitim
Programý(KÝHEP)'in, uygulanmaya baþlamasý
Anne Baba Eðitimlerinin verilmesi
Ýl Özel Ýdaresi 2009 bütçesinden kadýn çalýþmalarýna yönelik
bütçe ayrýlmasý

..............
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Nevþehir “BMOP (Kadýn) Ýl Koordinasyon Kurulu”nun resmen
kurulmasý. Ýlgili Vali Yardýmcýsý Baþkanlýðýnda toplanan
kurulun görevi ilde kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnca
yürütülen kadýn çalýþmalarýný izleyip koordine etmektir
Nevþehir Yerel Eþitlik Eylem Planý'nýn Ýl Genel Meclisi ve
Belediye Meclisi tarafýndan onaylanýp kabul edilmesi
Nevþehir Ýl Genel Meclisi “Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu”nun
kurulmasý
Nevþehir Belediye Mecl is i “Kadýn-Erkek Eþi t l iði
Komisyonu”nun kurulmasý
Yerel Meclisleri izleme gruplarýnýn kurulmasý
Kadýn kuruluþlarýnca “Kadýn Dostu Kent” platformu
oluþturulmasý
Ýl Genel ve Belediye Meclislerinin toplantý gündemlerinin ve
Meclis kararlarýnýn kadýn kuruluþlarýna duyurulmasý
Nevþehir Belediyesi tarafýndan “Kadýn Eðitim Birimi”nin
kurulmasý
Nevþehir Valiliði tarafýndan “Kadýn Birimi”nin kurulmasý
Ýl Ýnsan Haklarý Kuruluna kadýn kuruluþlarýndan temsilcilerin
katýlmasý
Nevþehir Kent Konseyinde “Kadýn Meclisi” nin oluþturulmasý

· Kadýn Kuruluþlarýnýn Kent Konseyinin tüm ihtisas
komisyonlarýnda yer almasý
Kadýnlara ait özel günlerin kutlanmasý
Valilik Aile Danýþma Merkezi'nin fiziksel þartlarýnýn iyileþtirilerek
iþlevsel hale getirilmesi
Kent bazýndaki kayýtlarýn cinsiyet ayrýmlý tutulmasý
Ýki yeni kadýn kuruluþunun faaliyete geçmesi
Belediye tarafýndan mahalle aralarýnda kadýnlarýn rahatlýkla
eriþebileceði park alanlarý açýlmasý, parklarýn bir kýsmýna spor
aletlerinin konulmasý
Ýl Sigorta Müdürlüðü kadýn kuruluþlarý ve Ticaret Odasý ile
iþbirliðinde, kadýnlarýn sigortasýz çalýþtýrýlmamasý hususunda
ilgili kesimlere yönelik bilgilendirici toplantýlar düzenlen-
mesine yönelik çalýþmalarýn baþlatýlmasý
Belediye tarafýndan kadýnlara ürünlerini sergilemeleri için
stand verilmesi
Belediye tarafýndan yeni inþa edilen pazar yerinde kadýnlara ait
alan ayrýlmasýnýn planlanmasý
Kýzlarýn temel eðitimden sonra da eðitimlerine devamýnýn
saðlanmasý için burs olanaklarýnýn artýrýlmasý
Halk Eðitim Merkezi kursiyerlerine yönelik eðitim çalýþmalarýna
kadýnýn insan haklarý eðitiminin yerleþtirilmesi ve benzer
uygulamanýn Belediyenin kurslarýnda da baþlatýlmasýna yönelik
faaliyetlerin tasarlanmasý
Üreme saðlýðý ve aile planlamasý hizmetlerinin yeniden
yapýlandýrýlmasý ve etkisinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn
hýzlandýrýlmasý
Özürlü ve sýðýnmacý kadýn ve çocuklara ücretsiz saðlýk hizmeti
verilmesi
Mobil merkezler aracýlýðýyla üreme saðlýðý eðitimi ve genel
saðlýk taramasý hizmetlerinin kýrsal alanda yaþayan kadýnlarýn
ayaðýna götürülmesi
Erken evliliklerin sakýncalarý ve erken evliliðe zorlanan kýz
çocuklarýnýn baþvurabilecekleri sosyal hizmet kurumlarý
hakkýnda bilgilendirme çalýþmalarýnýn yaygýn olarak
sürdürülmesi

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ ÝNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELÝÞTÝRÝLMESÝ
ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA NEVÞEHÝR'DE NELER YAPTIK

Kadýna yönelik þiddetle mücadele etmek üzere Belediye
tarafýndan afiþ, broþür hazýrlanmasý ve daðýtýlmasý
Alo 183 hattýnýn tanýtýmýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýlmasý
Ýl Müftülüðü tarafýndan kadýna yönelik þiddetle mücadele
konusunda çalýþma baþlatýlmasý
Nevþehir Barosu, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Aile Danýþma
Merkezi'nin iþbirliði ile 4320 Sayýlý Ailenin Korunmasýna
Dair Kanun hakkýnda hizmet sunucularýnýn eðitimi
Þiddete uðrayan kadýn ve çocuklarýnýn ilk olarak
yerleþtirilecekleri ilk adým istasyonunun kurulmasý
Sabancý Vakfý 2007 Hibe Programý kapsamýnda Kapadokya
Kadýn Dayanýþma Derneði tarafýndan uygulanan “El Emeði
Ürünlerinin Deðerlendirilmesi” projesi yararlanýcýlarýnýn
çalýþmalarýný sürdürmesi
Sabancý Vakfý 2008 Hibe Programý kapsamýnda “Krize
Müdahale” projesinin yürütülmesi ve proje bünyesinde Valilikte
“Krize Müdahale Ekibi”nin kurulmasý
Sabancý Vakfý 2008 Hibe Programý kapsamýnda “Meme
Kanserinde Erken Taný Konusunda Kadýnlarýn Eðitimi” projesinin
yürütülmesi

Þanlýurfa “BMOP (Kadýn) Ýl Koordinasyon Kurulu”nun resmen
kurulmasý. Ýlgili Vali Yardýmcýsý Baþkanlýðýnda toplanan Kurulun
görevi ilde kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnca yürütülen kadýn
çalýþmalarýný izleyip koordine etmektir
Þanlýurfa Yerel Eþitlik Eylem Planýnýn Ýl Genel Meclisi ve
Belediye Meclisi tarafýndan onaylanýp kabul edilmesi
Þanlýurfa Ýl Genel Meclisi “Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu”nun
kurulmasý
Þanlýurfa Belediye Meclisi “Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu”nun
kurulmasý
Kadýn kuruluþlarý tarafýndan yerel meclisleri izleme gruplarý
kurulmasý
Þanlýurfa Valiliði tarafýndan 4 adet mobil saðlýk aracýnýn hizmete
konulmasý
Þanlýurfa Valiliði tarafýndan kadýnlara mikro kredi desteði
saðlanmasý
Þanlýurfa Valiliði tarafýndan kýz çocuklarýnýn okutulmasýna
yönelik kampanya baþlatýlmasý
Þanlýurfa Valiliði tarafýndan kadýn ve kýz çocuklarýnýn da
yararlanabileceði gençlik merkezinin hizmete girmesi
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik Fonu bütçesinden
yoksul ve þiddete uðrayan kadýnlara kira desteði saðlanmasý
Þanlýurfa Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan kadýn haklarý alanýnda yeni
dönemde seçilecek muhtarlarýn eðitilmesine iliþkin çalýþma
baþlatýlmasý
Ýl Özel Ýdaresi “Kadýn Koordinasyon Birimi” kurulmasýna iliþkin
Meclis kararý alýnmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan Sürekli Eðitim Merkezi ve El
Sanatlarý Merkezlerinin kurulmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan 500 kadýna mikro kredi
saðlanmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan kadýnlara iþyeri saðlanmasý
Þanlýurfa Kent Konseyinde “Kadýn Meclisi”nin oluþturulmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan engellilere yönelik kentsel
düzenlemelerin yapýlmasý ve engellilere ücretsiz ulaþým vb.
olanaklarýn saðlanmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan iki gezici saðlýk aracý hizmete
konulmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan kadýn danýþma merkezi
oluþturulmasý çalýþmalarýna baþlanýlmasý
Kadýnlara ait özel günlerin kutlanmasý
Kent bazýndaki kayýtlarýn cinsiyet ayrýmlý tutulmasý
Ýki yeni kadýn kuruluþunun faaliyete baþlamasý
Mevsimlik tarým iþçilerinin haklarýna yönelik dernek kurulmasý
Kadýn kuruluþlarýnca Þanlýurfa Yerel Eþitlik Eylem Planý çalýþma
gruplarýnýn oluþturulmasý
Þanlýurfa'daki kadýn kuruluþlarý arasýndaki iletiþimi
güçlendirmek ve kolaylaþtýrmak amacýyla bir mail grubu
oluþturulmasý
Belediye tarafýndan mahalle aralarýnda kadýnlarýn rahatlýkla
eriþebileceði park alanlarý açýlmasý, parklarýn bir kýsmýna spor
aletlerinin konulmasý
Devlet Planlama Teþkilatý SODES projeleri kapsamýnda kadýnlarý
güçlendirmeye yönelik çok sayýda projenin faaliyete geçmesi
Þanlýurfa Valiliði tarafýndan kýz çocuklarýnýn temel eðitimden
sonra da eðitimlerine devamýnýn saðlanmasý için yurt ve burs
olanaklarýnýn artýrýlmasý

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA ÞANLIURFA'DA NELER YAPTIK

Belediyeye ait kurs merkezlerinde kadýn haklarý
eðitimleri verilmesi
Üreme saðlýðý ve aile planlamasý hizmetlerinin yeniden
yapýlandýrýlmasý ve etkisinin artýrýlmasýna yönelik
çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý
Merkeze uzak mezra vb. yerlerde ikamet eden gebelerin
doðumlarýna yakýn tarihlerde þehir merkezinde bir
hastanede misafir edilmesi
Mobil merkezler aracýlýðýyla üreme saðlýðý eðitimi ve genel
saðlýk taramasý hizmetlerinin kadýnlarýn ayaðýna
götürülmesi
Çocuk anneliðinin önlenmesine yönelik Harran
Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu ile Valilik, Belediye
birimlerinin ortak çalýþma baþlatmasý
Alo 183 hattýnýn tanýtýmýna yönelik çalýþmalarýn
baþlatýlmasý
Ýl Müftülüðü tarafýndan kadýna yönelik þiddetle mücadele
konusunda çalýþma baþlatýlmasý
Þanlýurfa Valiliði ve Belediyesi iþbirliði ile þiddete uðrayan
kadýn ve kýz çocuklarýnýn ilk olarak yerleþtirilecekleri ara
istasyonunun kurulmasý
Sabancý Vakfý hibe programý 2007 kapsamýnda “Mevsimlik
Tarým Ýþçisi Kadýn ve Kýz Çocuklarýna Gezici Saðlýk
Hizmeti”, “Töre/Namus Cinayetleri Konusunda Lise
Öðrencileri ve Ailelerine Yönelik Eðitim” projelerinin
uygulanmasý
Sabancý Vakfý Hibe Programý 2008 kapsamýnda “Muhtar
Eðitim Projesi” ve “Engelli Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn
Sosyal Hayata Adaptasyonu” projelerinin yürütülmesi



4 5

Nevþehir “BMOP (Kadýn) Ýl Koordinasyon Kurulu”nun resmen
kurulmasý. Ýlgili Vali Yardýmcýsý Baþkanlýðýnda toplanan
kurulun görevi ilde kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnca
yürütülen kadýn çalýþmalarýný izleyip koordine etmektir
Nevþehir Yerel Eþitlik Eylem Planý'nýn Ýl Genel Meclisi ve
Belediye Meclisi tarafýndan onaylanýp kabul edilmesi
Nevþehir Ýl Genel Meclisi “Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu”nun
kurulmasý
Nevþehir Belediye Mecl is i “Kadýn-Erkek Eþi t l iði
Komisyonu”nun kurulmasý
Yerel Meclisleri izleme gruplarýnýn kurulmasý
Kadýn kuruluþlarýnca “Kadýn Dostu Kent” platformu
oluþturulmasý
Ýl Genel ve Belediye Meclislerinin toplantý gündemlerinin ve
Meclis kararlarýnýn kadýn kuruluþlarýna duyurulmasý
Nevþehir Belediyesi tarafýndan “Kadýn Eðitim Birimi”nin
kurulmasý
Nevþehir Valiliði tarafýndan “Kadýn Birimi”nin kurulmasý
Ýl Ýnsan Haklarý Kuruluna kadýn kuruluþlarýndan temsilcilerin
katýlmasý
Nevþehir Kent Konseyinde “Kadýn Meclisi” nin oluþturulmasý

· Kadýn Kuruluþlarýnýn Kent Konseyinin tüm ihtisas
komisyonlarýnda yer almasý
Kadýnlara ait özel günlerin kutlanmasý
Valilik Aile Danýþma Merkezi'nin fiziksel þartlarýnýn iyileþtirilerek
iþlevsel hale getirilmesi
Kent bazýndaki kayýtlarýn cinsiyet ayrýmlý tutulmasý
Ýki yeni kadýn kuruluþunun faaliyete geçmesi
Belediye tarafýndan mahalle aralarýnda kadýnlarýn rahatlýkla
eriþebileceði park alanlarý açýlmasý, parklarýn bir kýsmýna spor
aletlerinin konulmasý
Ýl Sigorta Müdürlüðü kadýn kuruluþlarý ve Ticaret Odasý ile
iþbirliðinde, kadýnlarýn sigortasýz çalýþtýrýlmamasý hususunda
ilgili kesimlere yönelik bilgilendirici toplantýlar düzenlen-
mesine yönelik çalýþmalarýn baþlatýlmasý
Belediye tarafýndan kadýnlara ürünlerini sergilemeleri için
stand verilmesi
Belediye tarafýndan yeni inþa edilen pazar yerinde kadýnlara ait
alan ayrýlmasýnýn planlanmasý
Kýzlarýn temel eðitimden sonra da eðitimlerine devamýnýn
saðlanmasý için burs olanaklarýnýn artýrýlmasý
Halk Eðitim Merkezi kursiyerlerine yönelik eðitim çalýþmalarýna
kadýnýn insan haklarý eðitiminin yerleþtirilmesi ve benzer
uygulamanýn Belediyenin kurslarýnda da baþlatýlmasýna yönelik
faaliyetlerin tasarlanmasý
Üreme saðlýðý ve aile planlamasý hizmetlerinin yeniden
yapýlandýrýlmasý ve etkisinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn
hýzlandýrýlmasý
Özürlü ve sýðýnmacý kadýn ve çocuklara ücretsiz saðlýk hizmeti
verilmesi
Mobil merkezler aracýlýðýyla üreme saðlýðý eðitimi ve genel
saðlýk taramasý hizmetlerinin kýrsal alanda yaþayan kadýnlarýn
ayaðýna götürülmesi
Erken evliliklerin sakýncalarý ve erken evliliðe zorlanan kýz
çocuklarýnýn baþvurabilecekleri sosyal hizmet kurumlarý
hakkýnda bilgilendirme çalýþmalarýnýn yaygýn olarak
sürdürülmesi

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ ÝNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELÝÞTÝRÝLMESÝ
ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA NEVÞEHÝR'DE NELER YAPTIK

Kadýna yönelik þiddetle mücadele etmek üzere Belediye
tarafýndan afiþ, broþür hazýrlanmasý ve daðýtýlmasý
Alo 183 hattýnýn tanýtýmýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýlmasý
Ýl Müftülüðü tarafýndan kadýna yönelik þiddetle mücadele
konusunda çalýþma baþlatýlmasý
Nevþehir Barosu, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Aile Danýþma
Merkezi'nin iþbirliði ile 4320 Sayýlý Ailenin Korunmasýna
Dair Kanun hakkýnda hizmet sunucularýnýn eðitimi
Þiddete uðrayan kadýn ve çocuklarýnýn ilk olarak
yerleþtirilecekleri ilk adým istasyonunun kurulmasý
Sabancý Vakfý 2007 Hibe Programý kapsamýnda Kapadokya
Kadýn Dayanýþma Derneði tarafýndan uygulanan “El Emeði
Ürünlerinin Deðerlendirilmesi” projesi yararlanýcýlarýnýn
çalýþmalarýný sürdürmesi
Sabancý Vakfý 2008 Hibe Programý kapsamýnda “Krize
Müdahale” projesinin yürütülmesi ve proje bünyesinde Valilikte
“Krize Müdahale Ekibi”nin kurulmasý
Sabancý Vakfý 2008 Hibe Programý kapsamýnda “Meme
Kanserinde Erken Taný Konusunda Kadýnlarýn Eðitimi” projesinin
yürütülmesi

Þanlýurfa “BMOP (Kadýn) Ýl Koordinasyon Kurulu”nun resmen
kurulmasý. Ýlgili Vali Yardýmcýsý Baþkanlýðýnda toplanan Kurulun
görevi ilde kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnca yürütülen kadýn
çalýþmalarýný izleyip koordine etmektir
Þanlýurfa Yerel Eþitlik Eylem Planýnýn Ýl Genel Meclisi ve
Belediye Meclisi tarafýndan onaylanýp kabul edilmesi
Þanlýurfa Ýl Genel Meclisi “Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu”nun
kurulmasý
Þanlýurfa Belediye Meclisi “Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu”nun
kurulmasý
Kadýn kuruluþlarý tarafýndan yerel meclisleri izleme gruplarý
kurulmasý
Þanlýurfa Valiliði tarafýndan 4 adet mobil saðlýk aracýnýn hizmete
konulmasý
Þanlýurfa Valiliði tarafýndan kadýnlara mikro kredi desteði
saðlanmasý
Þanlýurfa Valiliði tarafýndan kýz çocuklarýnýn okutulmasýna
yönelik kampanya baþlatýlmasý
Þanlýurfa Valiliði tarafýndan kadýn ve kýz çocuklarýnýn da
yararlanabileceði gençlik merkezinin hizmete girmesi
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik Fonu bütçesinden
yoksul ve þiddete uðrayan kadýnlara kira desteði saðlanmasý
Þanlýurfa Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan kadýn haklarý alanýnda yeni
dönemde seçilecek muhtarlarýn eðitilmesine iliþkin çalýþma
baþlatýlmasý
Ýl Özel Ýdaresi “Kadýn Koordinasyon Birimi” kurulmasýna iliþkin
Meclis kararý alýnmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan Sürekli Eðitim Merkezi ve El
Sanatlarý Merkezlerinin kurulmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan 500 kadýna mikro kredi
saðlanmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan kadýnlara iþyeri saðlanmasý
Þanlýurfa Kent Konseyinde “Kadýn Meclisi”nin oluþturulmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan engellilere yönelik kentsel
düzenlemelerin yapýlmasý ve engellilere ücretsiz ulaþým vb.
olanaklarýn saðlanmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan iki gezici saðlýk aracý hizmete
konulmasý
Þanlýurfa Belediyesi tarafýndan kadýn danýþma merkezi
oluþturulmasý çalýþmalarýna baþlanýlmasý
Kadýnlara ait özel günlerin kutlanmasý
Kent bazýndaki kayýtlarýn cinsiyet ayrýmlý tutulmasý
Ýki yeni kadýn kuruluþunun faaliyete baþlamasý
Mevsimlik tarým iþçilerinin haklarýna yönelik dernek kurulmasý
Kadýn kuruluþlarýnca Þanlýurfa Yerel Eþitlik Eylem Planý çalýþma
gruplarýnýn oluþturulmasý
Þanlýurfa'daki kadýn kuruluþlarý arasýndaki iletiþimi
güçlendirmek ve kolaylaþtýrmak amacýyla bir mail grubu
oluþturulmasý
Belediye tarafýndan mahalle aralarýnda kadýnlarýn rahatlýkla
eriþebileceði park alanlarý açýlmasý, parklarýn bir kýsmýna spor
aletlerinin konulmasý
Devlet Planlama Teþkilatý SODES projeleri kapsamýnda kadýnlarý
güçlendirmeye yönelik çok sayýda projenin faaliyete geçmesi
Þanlýurfa Valiliði tarafýndan kýz çocuklarýnýn temel eðitimden
sonra da eðitimlerine devamýnýn saðlanmasý için yurt ve burs
olanaklarýnýn artýrýlmasý

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA ÞANLIURFA'DA NELER YAPTIK

Belediyeye ait kurs merkezlerinde kadýn haklarý
eðitimleri verilmesi
Üreme saðlýðý ve aile planlamasý hizmetlerinin yeniden
yapýlandýrýlmasý ve etkisinin artýrýlmasýna yönelik
çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý
Merkeze uzak mezra vb. yerlerde ikamet eden gebelerin
doðumlarýna yakýn tarihlerde þehir merkezinde bir
hastanede misafir edilmesi
Mobil merkezler aracýlýðýyla üreme saðlýðý eðitimi ve genel
saðlýk taramasý hizmetlerinin kadýnlarýn ayaðýna
götürülmesi
Çocuk anneliðinin önlenmesine yönelik Harran
Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu ile Valilik, Belediye
birimlerinin ortak çalýþma baþlatmasý
Alo 183 hattýnýn tanýtýmýna yönelik çalýþmalarýn
baþlatýlmasý
Ýl Müftülüðü tarafýndan kadýna yönelik þiddetle mücadele
konusunda çalýþma baþlatýlmasý
Þanlýurfa Valiliði ve Belediyesi iþbirliði ile þiddete uðrayan
kadýn ve kýz çocuklarýnýn ilk olarak yerleþtirilecekleri ara
istasyonunun kurulmasý
Sabancý Vakfý hibe programý 2007 kapsamýnda “Mevsimlik
Tarým Ýþçisi Kadýn ve Kýz Çocuklarýna Gezici Saðlýk
Hizmeti”, “Töre/Namus Cinayetleri Konusunda Lise
Öðrencileri ve Ailelerine Yönelik Eðitim” projelerinin
uygulanmasý
Sabancý Vakfý Hibe Programý 2008 kapsamýnda “Muhtar
Eðitim Projesi” ve “Engelli Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn
Sosyal Hayata Adaptasyonu” projelerinin yürütülmesi
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BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA ÝZMÝR'DE NELER YAPTIK

Ýzmir Büyükþehir Belediyesinde kadýn alanlarýnda çalýþacak
sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmaný sayýsýnýn yeni
eleman alýmýyla arttýrýlmasý
Belediye personeline ve yeni alýnan personele toplumsal
cinsiyet eþitliði eðitimlerinin verilmesi
Büyükþehir belediye bürokratlarýna toplumsal cinsiyet eþitliði,
“Kadýn Dostu Kent” kavramýnýn anlatýldýðý geniþ katýlýmlý bir
seminerin düzenlenmesi
Kadýnlara ait özel günlerin (8 Mart ve 5 Aralýk) kadýn kuruluþlarý
ve yerel yönetimler iþbirliði ile ortak kutlanmasý
Bir yeni kadýn kuruluþunun faaliyete geçmesi
Belediyenin mahallelerde ve merkezi yerlerde kadýnlarýn
rahatlýkla kullandýðý park alanlarýnýn sayýsýný arttýrmasý, bu
parklarýn spor aletleriyle donatýlmasý
Kadýnýn Ýnsan Haklarý Eðitimi Programýnýn (KÝEP) sivil ve kamu
alanlarýnda yaygýnlaþtýrýlarak verilmeye baþlanmasý
Büyükþehir ve ilçe belediyelerinin kadýna karþý þiddetle
mücadele konusunda daha etkin çalýþmalar yapmaya
baþlamalarý
Büyükþehir Belediyesinin il çapýnda saðlýk taramalarýný
yürütmesi
Valilik bünyesinde hizmet veren “Tek Adýmda Hizmet

Bürosu”nda sadece kadýnlara yardýmcý olmak üzere bir elemanýn
görevlendirilmesi
Valilikte yapýlan Vali ve Belediye Baþkaný yardýmcýsýnýn katýldýðý
basýn toplantýsýnda eþitlik komisyonlarý ve Yerel Eþitlik Eylem
Planýnýn tanýtýlmasý ve tanýtým toplantýsýnýn yerel basýnda geniþ
bir biçimde yer almasý
Ortak Program kapsamýnda Ýl SYDV, Dokuz Eylül Üniversitesi ve
Buca Belediyesinin “Yaþlý Bakým Hizmeti için Kadýn Eleman
Yetiþtirilmesi” AB projesinin kabul edilmesi ve uygulanmaya
baþlanmasý
Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda Bornova Belediyesinin
turistik köylerde kadýnlarýn pansiyonculuk eðitimi projesinin
baþarýyla tamamlanmasý
Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda 2007 yýlýnda
uygulanan Erkeklere Þiddet Farkýndalýðý Eðitimi Projesinin
kitabýnýn hazýrlanmaya baþlanmasý
EKAM bünyesinde Kadýn Haklarýný Koruma Derneði ve Ekonomi
Üniversitesi ortaklýðýnda “Kadýn Siyaset Okulu”nun
uygulanmasý
Kadýn Haklarýný Koruma Derneði, Konak Belediyesi ve Konak
Halk Eðitim Merkezi iþbirliðinde Ýlköðretim Okullarýndaki
öðretmenlere toplumsal cinsiyet eþitliði ve 4320 sayýlý yasa
konusunda eðitimlerin verilmeye baþlanmasý

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA KARS'DA NELER YAPTIK?

Kars BMOP (Kadýn) Ýl Koordinasyon Kurulu'nun resmen
kurulmasý
Valilikte, kadýnlarýn yerel hizmetlere kolay eriþimini saðlamak
üzere “Kadýn Masasý ve Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele
Komisyonu” nun kurulmasý
Belediyede kadýnlarýn yerel hizmetlere kolay eriþimini saðlamak
üzere “Kadýn Birimi”nin oluþturulmasý
Ýl Özel Ýdaresi ve Belediye bütçesinden kadýnlara yönelik
çalýþmalar için ödenek ayrýlmasý
Bir polis merkezinde “Kadýn ve Çocuk Birimi” oluþturulmasý
Belediye Meclisi kararý ile üç caddeye Kars'lý kadýnlarýn
isimlerinin verilmesi
Ýki yeni kadýn kuruluþunun faaliyete geçmesi ve kadýn
kuruluþlarýnca “Kadýn Platformu” nun oluþturulmasý
Kars Valiliðince þiddete uðrayan kadýnlarýn ve çocuklarýn ilk
aþamada sýðýnabileceði ara istasyon için kullanýlacak dairenin
kira bedelinin Kars Belediye Baþkanlýðý tarafýndan
karþýlanmasýnýn taahhüt edilmesi
Belediye tarafýndan “Kadýn Dayanýþma Merkezi”nin açýlmasýna
yönelik çabalarýn son aþamaya getirilmesi
Belediye Baþkaný ile kadýn kuruluþlarýnýn bir toplantý yaparak
“Kadýn Dayanýþma Merkezi”nin iþletilmesi konusunda görüþ
alýþveriþinde bulunmalarý
Valilik ve Belediye tarafýndan kýz çocuklarýnýn okula gitmesi, okul
sistemi içinde kalmasý ve üniversite eðitimine devam etmesi için
burs, barýnma gibi pek çok destekleyici mekanizmanýn
iþletilmesi
Kafkas Üniversitesi “Kadýn Araþtýrmalarý Merkezi”nin kurulmasý
Belediye Meclisi ve Ýl Genel Meclisi'nin Kars Yerel Eþitlik Eylem

Planýný onaylamasý ve Meclislerde “Kadýn Erkek Eþitliði
Komisyonlarý”nýn kurulmasý
Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda 2007 yýlýnda
“Belediye-STK El Ele” ve “Yerel Yönetimlerde Kadýn” baþlýklý
projelerin uygulanmasý ve sonuçlandýrýlmasý
Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda 2008 yýlýnda Kars
KAMER tarafýndan “Kadýnlar Her Yerde” baþlýklý projenin
uygulanmasý

Trabzon Valiliði “Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn
Korunmasý ve Geliþtirilmesi Komisyonu”nun (KKÝHKGK) resmen
kurulmasý. Ýlgili Vali Yardýmcýsý Baþkanlýðýnda toplanan Kurulun
görevi ilde kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnca yürütülen kadýn
çalýþmalarýný izleyip koordine etmektir
Trabzon Yerel Eþitlik Eylem Planýnýn Ýl Genel Meclisi ve Belediye
Meclisi tarafýndan onaylanýp kabul edilmesi
Trabzon Yerel Eþitlik Eylem Planý'nýn tanýtýmý ve yaygýnlaþtý-
rýlmasý amacýyla il ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn müdür ve amirlerine Trabzon Valisi ve Trabzon
Belediye Baþkaný tarafýndan sunum yapýlmasý
Trabzon Ýl Genel Meclisi “Kadýn Haklarý Komisyonu”nun
kurulmasý
Trabzon Belediye Meclisi “Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu”nun
kurulmasý
Siyasi Parti Temsilcilikleri, Kadýn Kuruluþlarý, Meslek Kuruluþlarý
ve ilgili STK'larýn katýlýmýyla “Meclis Ýzleme Birliði”nin
kurulmasý
Trabzon Belediyesi tarafýndan “Belediye Kadýn-Erkek Eþitliði
Birimi”nin kurulmasý
Trabzon Valiliði tarafýndan genelge çýkartýlarak “Yerel Eþitlik
Birimi” kurulmasý. Genelge ile tüm ilçelerde ve kamu kurum ve
kuruluþlarýnda birer personelin Yerel Eþitlik Biriminde
görevlendirilmesi

· Valilik web sitesinde “Kadýn Haklarý” baþlýðýnda bir link
oluþturulmasý. Trabzon'da yürütülen kadýn çalýþmalarý
konusunda bilgilendirme yapýlan linkten Trabzon'daki kadýn
kuruluþlarý hakkýnda bilgi de alýnabiliyor
Ýldeki kurul ve komisyonlarda kadýn kuruluþlarýnýn sayýsýnýn
arttýrýlmasý
Trabzon Kent Konseyi Genel Kurulunda %33 lük kadýn kotasý
uygulanmasý kararý alýnmasý
Trabzon “Kadýn Meclisi”nin oluþturulmasý
Kadýn Kuruluþlarýnýn Kent Konseyinin tüm ihtisas
komisyonlarýnda yer almasýna yönelik lobi çalýþmasý yapýlmasý
Kadýnlara ait özel günlerin, kadýn kuruluþlarý ve yerel yönetim
ortaklýðý ile geliþtirilen etkinliklerle kutlanmasý
Valilik Aile Danýþma Merkezi'nin fiziksel þartlarýnýn iyileþtirilmesi
amacýyla yeni binaya taþýnmasý
Trabzon Belediyesi Aile Yönlendirme Merkezi’nin açýlmasý
Üç Toplum Merkezinin hizmete açýlmasý
Deðirmendere Toplum Merkezi'nde vatandaþlarýn sorun ve
ihtiyaçlarýnýn tespit edilmesine yönelik “Yaþam Tarzý
Araþtýrmasý” yapýlmasý
Kadýnlarýn kentsel hizmetlere yönelik gereksinimlerini ortaya
çýkarmak amacýyla Trabzon Belediyesi, Milli Prodüktivite
Merkezi Bölge Müdürlüðü iþbirliðiyle “Kadýnlarýn Kentsel
Hizmetlerden Yararlanma Düzeyleri; Sorunlar, Çözüm Önerileri “
baþlýklý araþtýrma çalýþmasý yapýlmasý
KKÝHKG Komisyonu tarafýndan kent bazýndaki kayýtlarýn cinsiyet
ayrýmlý tutulmasýna yönelik karar alýnmasý ve bu kararýn ilgili
kurum ve kuruluþlara resmi yazý ile bildirilmesi
KKÝHKG Komisyonu tarafýndan “Zorla ve erken evlilik ile akraba
evliliðinin zararlarý konusunda eðitim seminerleri düzenlenmesi/
eðitimlerin içeriklerinin geniþletilmesi”ne yönelik Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü, Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü
ortaklýðý ile geniþ kapsamlý proje hazýrlanmasý kararý alýnmasý

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA TRABZON'DA NELER YAPTK

Üç yeni kadýn kuruluþunun faaliyete geçmesi
Kadýn kuruluþlarýnca “Kadýn Platformu” oluþturulmasý
Trabzon'daki kadýnlar arasýndaki iletiþimi güçlendirmek,
hýzlandýrmak ve kolaylaþtýrmak amacýyla
”trabzonkadinplatformu” mail aðý oluþturulmasý
Trabzon Kadýn Platformu tarafýndan “40 MAHALLE 40 KADIN
MUHTAR” kampanyasýnýn baþlatýlmasý
Trabzon Kadýn Platformu ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda
“Kadýnlarýn Güçlendirilmesi ve Vatandaþlýk Bilinci Ýþbirliði
Protokolü” imzalanmasý
Trabzon Kadýn Platformu ile Sivil Toplum Geliþtirme
Merkezi(STGM) Kadýn Platformunun güçlendirilmesi ve kadýn
kuruluþlarýnýn kapasitelerinin arttýrýlmasýna yönelik çalýþma
yapýlmasý
Trabzon Valiliði'nde ve Trabzon Havaalanýnda emzirme odalarýnýn
açýlmasý
Trabzon Kadýn Platformu, Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Trabzon
Belediyesi ortaklýðý ile pilot mahalleler seçilerek kadýnlara
ücretsiz saðlýk taramasý yapýlmasý
Belediye tarafýndan mahalle aralarýnda kadýnlarýn rahatlýkla
eriþebileceði park alanlarý açmasý, parklarýn bir kýsmýna spor
aletlerinin konulmasý
Kadýn istihdamýna yönelik projelerin Kadýn Kuruluþlarý, Özel
Sektör, Ýþ-Kur, Valilik ortaklýðý ile geliþtirilmesi
Trabzon Barosu Kadýn Haklarý Komisyonu, Sosyal Hizmet
Uzmanlarý Derneði Trabzon Þubesi ve Türk Anneler Derneði
ortaklýðýyla ilçelerde Kadýna Karþý Þiddet ve 4320 Sayýlý Ailenin
Korunmasýna Dair Kanun hakkýnda eðitim çalýþmalarý
gerçekleþtirilmesi
Sabancý Vakfý Hibe Programý kapsamýnda Trabzon kadýn
kuruluþlarýnca, “Çalýþan Kadýn Özgür Kadýndýr”, “Kaþýk Tutan
Elden Para Tutan Ele” baþlýklý kadýnýn istihdama katýlýmýný
arttýrýcý projeler yürütülmesi
Sabancý Vakfý Hibe Program kapsamýnda “Bilinçli Anne Temiz
Kent”, “Görme Engelli Çocuklara Sahip Annelere Destek” ve
“Kadýnlýk Sanatý” projeleriyle kentte farkýndalýk yaratýlmasý
Toplum Merkezleri'nde Kadýnýn Ýnsan Haklarý Eðitim
Programý(KÝHEP)'in, uygulanmaya baþlamasý
Anne Baba Eðitimlerinin verilmesi
Ýl Özel Ýdaresi 2009 bütçesinden kadýn çalýþmalarýna yönelik
bütçe ayrýlmasý

..............
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ÝNSAN HAKLARI BÝLDÝRGESÝNÝN KABULÜNÜN 60. YILINDA BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NÜFUS FONU, BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER
ORTAK PROGRAMINI ÝNSAN HAKLARI TEMELLÝ EN ÝYÝ ÖRNEK ÇALIÞMA SEÇTÝ

Konut Bakanlýðý ve Kadýn Bakanlýðý
ile ortaklýðý teþvik ederse daha
baþarýlý sonuçlar alýnýr. Ýnsan hak-
larý yaklaþýmý, sorunlarýn çözümü
ve kalkýnma için çok sektörlü
yaklaþýmý destekler.

Program ve projeler sadece
hizmetlere eriþimi kolay olan
kesimleri hedeflemez. Kent nüfusu
yanýnda kýrsal nüfusa yönelik
projeler de geliþtirir. Aksi takdirde
eþitsizliði artýrmýþ olur. Program ya
da projenin istem dýþý ayrýmcýlýktan
da kaçýnmasý gerekir. Program ve
projeler öncelikli olarak ayrýmcýlýk
maðdurlarýný veya herhangi bir
baðlamda dezavantajlý gruplarý

Eþitlik ve Ayrýmcýlýk Yapmama

hedef kitlesi olarak almalýdýr.
Program ve projeler, veri toplama
kapasitesini güçlendirmeyi,
verilerin cinsiyet, ýrk, coðrafi
yerleþim vb. ayrýmlý toplanmasýný,
teþvik etmelidir. Program ve
projeler olumlu ayrýmcýlýk, katýlýmý
artýracak özel forumlar vb. geçici
özel önlemleri teþvik etmelidir.

Program veya proje döngüsünün
tüm aþamalarýnda ortaklarýn
kararlarý etkileme gücüne sahip
olmasý güvence altýna alýnmýþ
olmalýdýr. Tüm ortaklarýn aktif,
özgür ve anlamlý katýlýmýnýn gü-
vence altýna alýnmasý herkesin
programa/projeye girdi saðlamasý-

Katýlým ve Ýçerme

nýn ötesinde bir anlam taþýmalýdýr,
eleþtirel bilinç ve karar alma gibi
nitelikleri artýrýcý önlemleri içer-
melidir. Bu süreç, kapasite inþasý
için bütçe ayrýlmasý, þeffaflýðýn
artýrýlmasý, proje hakkýnda herkesin
anlayabileceði formatta bilgilen-
dirme saðlanmasý, en yoksullar ile
marjinal gruplarýn katýlabilecekleri
özel kanallarýn yaratýlmasý, sivil
toplumla ittifakýn güçlendirilmesi
ve dýþlanmýþlarýn ve marjinallerin
içerilmesi gibi özel önlemleri
içermelidir.

Hesap verebilirlik, açýkça taným-
lanmýþ rol ve sorumluluklar, þeffaf

Hesap Verebilirlik ve Hukukun
Üstünlüðü

karar alma kriter ve süreçleri,
bilgiye eriþim ve güçlü bir talep
mekanizmasýnýn var olmasýna
baðlýdýr. Programýn veya projenin
farklý evrelerinde uygulama ve
çözüm üretme mekanizmalarý ile
birlikte kurgulanýr. Bunun için
sorumlu kuruluþun kapasitesinin
güçlendirilmesi gerekir. Bir diðer
önkoþul da programý veya projeyi
tasarlayan ve/veya uygulamasýna
destek veren “kalkýnma kuruluþu-
nun” hedef kitle ve resmi makam-
lar karþýsýnda hesap verebilirliðidir.

Kaynak: “UNFPA at Work; Six Human

Rights Case Studies”, 2008, UNFPA

and Harvard School of Public Health

Program on International Health And

Human Rights.

Ýzmir “BMOP (Kadýn) Ýl Koordinasyon Kurulu”nun resmen
kurulmasý. Kurulun, ilgili Vali Yardýmcýsý baþkanlýðýnda tüm il
müdürlükleri, kadýn kuruluþlarý ve Ege Üniversitesi Kadýn
Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (EKAM)
temsilcilerinin katýlýmýyla düzenli toplanarak ilde kamu ve sivil
toplum kuruluþlarýnca yürütülen kadýn çalýþmalarýný izleyip
koordine etmeye baþlamasý
Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem Planýnýn Ýl Genel Meclisi ve Büyükþehir
Belediye Meclisi tarafýndan onaylanýp kabul edilmesi
Ýzmir Yerel Eþitlik Eylem Planýnýn Konak, Karþýyaka, Buca,
Gaziemir, Güzelbahçe, Çiðli Ýlçe Belediye Meclislerinde ve
Seyrek, Yeni Foça ve Yelki Belde Belediye Meclislerinde
onaylanýp kabul edilmesi
Altý ilçe belediye meclisinde “Kadýn-Erkek Eþitliði
Komisyonu”nun kurulmasý
Ýzmir Büyükþehir Belediye Meclisi “Kadýn-Erkek Eþitliði
Komisyonu”nun kurulmasý
Altý ilçe belediye meclisinde “Kadýn-Erkek Eþitliði
Komisyonu”nun kurulmasý
Üç belde belediye meclisinde “Kadýn-Erkek Eþitliði
Komisyonu”nun kurulmasý
Halkýn ve kamu görevlilerinin toplumsal cinsiyet ve kadýn haklarý
konularýnda eðitimi için “Eðitim Komisyonu”nun kurularak
çalýþmalarýna baþlamasý
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan “Kadýna Karþý Þiddetle
Mücadele için Kent Hizmet Rehberi”nin hazýrlanmasý
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kadýn Danýþma Merkezi'nin ve
Sýðýnma Evinin açýlmasý
Konak Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisinin kurulmasý
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Kent Konseyi Kadýn Meclisinin
kurulmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýlmasý

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA ÝZMÝR'DE NELER YAPTIK

Belediye Meclisi ve Ýl Genel Meclisinin Van Yerel Eþitlik Eylem
Planýný oylayarak kabul etmesi
Van YEEP (Yerel Eþitlik Eylem Planý) çalýþma grubunun
oluþturulmasý ve grubun Van YEEP'i gerçekleþtirmeye yönelik 12
proje taslaðý hazýrlamasý
Van YEEPKOM'un (Yerel Eþitlik Eylem Planý Ýzleme Komitesi)
kurulmasý ve düzenli olarak toplanmasý
Belediye, Mahalli Ýdareler Ýl Müdürlüðü ve Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan, kadýn kuruluþlarýnýn yerel yönetimler mevzuatý
hakkýnda bilgilendirilmesi
Üç yeni kadýn kuruluþunun kurulmasý ve kadýn kuruluþlarýnýn
“Yerel Meclisleri Ýzleme Grubu”nu oluþturmalarý
Belediye Meclisinde Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonunun
kurulmasý
Kadýn kuruluþlarýnýn katýlýmýyla Kent Konseyinin toplanmasý ve
Kadýn Meclisinin oluþturulmasý
Belediye ve Ýl Özel Ýdaresinde ilgili personelin toplumsal
cinsiyete duyarlý bütçeleme konusunda bilgilendirilmesi
Tüm mahallelerde, Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü
koordinasyonunda mahalle komiteleri oluþturulmasý için pilot
mahalle seçilen Hacý Bekir Mahallesinde giriþimlerin
baþlatýlmasý
Þiddet maðduru kadýnlarýn barýnmasý için bir kadýn
sýðýnmaevinin kurulmasý ve Valilik bünyesinde Kadýna ve
Çocuða Yönelik Þiddeti Önleme Ýl Ýzleme ve Koordinasyon
Kurulunun oluþturulmasý
Þiddete uðrayan kadýnlarýn koruma altýna alýnmasý için, ilgili
kamu kurumlarýnýn personellerinden oluþan acil müdahale
sistemi kurulmasý
Van ilçe ve merkezinde karakol polislerinin kadýna yönelik
þiddetle mücadele konusunda eðitilmesi
Þiddet alanýnda çalýþan kadýn kuruluþlarý ve Yüzüncü Yýl
Üniversitesinin desteðiyle, saðlýk çalýþanlarýnýn toplumsal
cinsiyet ve kadýna yönelik þiddet hakkýnda eðitilmesi
Kuran kurslarýna devam eden kursiyerlerin kadýna yönelik þiddet
ve þiddetle mücadele konularýnda bilgilendirilmesi için bir
eðitim programý hazýrlanmasý
Yüzüncü Yýl Üniversitesi öðrencilerinin toplumsal cinsiyet
eþitliði konusunda bilgilendirilmesi
Yüzüncü Yýl Üniversitesindeki kadýn öðrencilerin kampüs
alanýnda yaþadýklarý güvenlik ve benzeri sorunlarýný iletmeleri
için fakültelere þikayet/bildirim kutularý yerleþtirilmesi
Kadýnlara yönelik istihdam garantili meslek eðitimi, beceri ve
kapasite geliþtirme programlarýnýn artýrýlmasý
Belediye tarafýndan Kadýnlar El Emeði Çarþýsýnýn kurulmasý
Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü bünyesinde bir huzurevi açýlmasý
için çalýþma baþlatýlmasý
Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü ile Ýþkur Ýl
Müdürlüðü bünyesinde düzenlenen kurslara katýlan
kursiyerlerin, toplumsal cinsiyet eþitliði, kadýna yönelik þiddet ve
zorla ve erken evlilik konusunda bilgilendirilmesi
Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðüne bünyesinde bir engelli bakým
merkezi kurulmasý için çalýþma baþlatýlmasý
Süphan Mahallesinde Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðüne baðlý
yeni bir toplum merkezi kurulmasý için çalýþma baþlatýlmasý
Yoksul kadýnlara iþ kurmalarý için saðlanan mikrokredi miktarýnýn
ve kredi alan kadýnlarýn sayýlarýnýn artýrýlmasý; kredi alan

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMI KAPSAMINDA VAN'DA NELER YAPTIK?

kadýnlara pazarlama danýþmanlýðý sunulmasý ve ürün satýþ
merkezi kurulmasý
Sabancý Vakfý 2007 Hibe Programý kapsamýnda, Van Halk Eðitim
Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðünün “Saðlýklý ve
Bilinçli Nesillere Doðru” projesinin ve yerel kadýn kuruluþu Van
Kadýn Derneði'nin “Kadýn Danýþma Merkezi için Veri Tabaný
Oluþturma” projesinin tamamlanmasý
Sabancý Vakfý 2008 Hibe Programý kapsamýnda, yerel kadýn
kuruluþu YAKA-KOOP'un (Yaþam Kadýn Çevre Kültür ve Ýþletme
Kooperatifi) “Ýkinci Çatýmýz” baþlýklý projesinin baþlatýlmasý
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“Ortak” Bir Program
“Birleþmiþ Milletler (BM) Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi
Ortak Programý”-BMOP, Türkiye'de bir çok ilki gerçekleþtirmektedir. Ortak Program, BM'in 1997
yýlýndan bu yana yürüttüðü reform sürecinin BM, kamu, sivil toplum ve özel sektör iþbirliðinin ve
ortaklýðýnýn somutlaþmýþ halidir. Ortak Program, yerel ortaklarýný (yerel yönetimler ve kadýn
kuruluþlarý) yaþam alanlarýný dönüþtürecek ve kadýn dostu kentleri kuracak temel aktörler olarak
tanýmlar. Bu nedenle de yerel yönetimleri ve kadýn kuruluþlarýný güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimiz
Ortak Programýn ana amacý 'kadýn dostu'
kentlerin oluþumuna destek vermektir. Bu
amacýn hayata geçirilmesi için de hedeflerimiz
þunlar:

1. Kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarýnýn
korunmasý ve geliþtirilmesi için uygun ortamýn
(yani planlar, programlar, politikalar ve yasalar)
yaratýlmasý.

2. Yerel yönetimlerin kadýn ve kýz çocuklarý için
kaliteli hizmetler tasarlama ve sunma kapasitesi-
nin geliþtirilmesi.

3. Bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluþlarýnýn ve derneklerinin kadýn-erkek
eþitliðini savunma, bununla ilgili kurum ve
kuruluþlarla baþarýlý etkileþim saðlamalarý ve
kadýn ve kýz çocuklarýnýn konumlarýný güçlen-
dirme kapasitelerinin geliþtirilmesi.

4. Halkýn kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarý
konusundaki bilinçlenme düzeyinin artýrýlmasý.

Nedir Kadýn Dostu Kent ?

KADIN DOSTU KENTLER YARATMAK ÝSTÝYORUZ.

Kent nüfusunun yarýsýný oluþturmalarýna raðmen kadýnlar, yerel karar alma süreçlerine tam ve eþit bir
biçimde katýlamamaktadýrlar. Oysa kadýnlar seçilmiþ ve atanmýþ yerel yöneticilerin planlama ve
yönetim sürecinde danýþmalarý gereken doðal ortaklardýr. Kadýnlarýn bu karar alma mekanizmalarýnda
eþit temsil talebi; anayasal bir haktýr, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Þehir planlamalarý,
geleneksel olarak erkekler tarafýndan yapýlýr ve kadýnlarýn ihtiyaçlarý göz önüne alýnmaz. Oysa konut,
güvenlik, ulaþým, eðitim ve saðlýk gibi alanlarda alýnan yerel kararlar, kadýnlarý doðrudan
etkilemektedir. Planlamalarda nedense kadýnlarýn bir araya gelebilecekleri mekanlar, her mahalleye bir
kreþ, gündüz bakýmevi vs. yapýmý düþünülmez. Örneðin iyi aydýnlatýlmamýþ sokaklar, uzak noktalara
hizmet vermeyen belediye otobüsleri ve bu araçlarýn güvensiz oluþu kadýnlarýn en temel yaþama
haklarýný kullanmalarýnýn önündeki engellerdir. Ayrýca kadýnlarýn þiddete uðradýklarýnda
sýðýnabilecekleri mekanlar, ilgililere ulaþabilecekleri acil destek hatlarý da yine kent yönetiminin
yaptýðý planlarda gözardý etmemesi gereken unsurlardýr.Kentlerin kültürel, spor ve dinlence
olanaklarýndan en az yararlanan gruplarýndan birini kadýnlar oluþturmaktadýr. Planlamasýnda,
oluþumunda, günlük yaþamýnda kadýnlarýn aktif bir biçimde rol aldýðý

“Kadýn Dostu Kent” sloganýyla, herkesin kentin sunduðu ekonomik, sosyal ve siyasi fýrsatlardan eþit
bir biçimde yararlanabilmesini amaçlýyoruz.

Neden 6 Þehir ?
Program hazýrlýk aþamasýnda, þehir
seçimi konusunda detaylý ve kapsamlý
bir çalýþma yapýlmýþtýr. Bir çok kriter
deðerlendirildikten sonra Programýn ilk
olarak Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa,
Trabzon ve Van þehirlerinde hayata
geçirilmesi planlanmýþtýr. Devlet
Planlama Teþkilatý göstergeleri, yerel
yönetimlerin istekliliði, diðer BM
projelerinin sürdürüldüðü mekanlar ve
bütçe imkanlarý illerin seçiminde
belirleyici olmuþtur. Ayrýca, coðrafi
farklýlýklar da deðerlendirilmeye
alýnmýþtýr. BM Ortak Programý, esas
olarak ulusal düzeydeki karar alýcýlar ile
6 ildeki yerel karar alýcýlarý, sivil toplum
kuruluþlarý ve halký hedef kitlesi olarak
görmektedir.

Bu þehirler, katýlýmcý ve eþgüdümlü ve
sektörlerarasý iþbirliðine öncelik veren
bir yaklaþýmýn benimsenmesi ile
hizmetlerin nasýl geliþtirilip çeþitlendi-
rebileceðini, kaynaklarýn nasýl çoðaltýla-
bileceði ve kadýn ve kýz çocuklarýnýn
yaþamlarýnýn iyileþtirilebileceðini gös-
termek üzere seçilmiþlerdir.

Program ya da proje hiç bir
toplumsal kesimin ya da grubun
insan haklarýný yadsýyamaz,
kaynak azlýðý nedeniyle herhangi
bir gruba öncelik veremez ve
kaynak azlýðýný gerekçe olarak
ileri süremez. Toplumun dýþlan-
mýþ ve marjinal kesimlerinin
(yoksullarýn ve en yoksullarýn,
dezavantajlý ergen ve gençlerin,
þiddet maðduru veya istismara
uðramýþ kadýnlarýn, eðitim
dýþýnda kalan çocuklarýn, HIV ile
yaþayan kadýnlarýn, seks iþçisi

Evrensellik ve Devredilemezlik

Birleþmiþ Milletler Ortak
Programý Kapsamýnda
Nevþehir'de Neler Yaptýk
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ÝNSAN HAKLARI BÝLDÝRGESÝNÝN KABULÜNÜN 60.
YILINDA BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NÜFUS FONU,
BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ORTAK PROGRAMINI ÝNSAN
HAKLARI TEMELLÝ EN ÝYÝ ÖRNEK ÇALIÞMA SEÇTÝ

Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesinin kabulünün
60 ýncý yýlýnda, Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu 15
Aralýk 2008 tarihinde düzenlediði panelde “Birleþmiþ
Milletler Nüfus Fonu Ýþbaþýnda: Altý Ýnsan Haklarý
Örnek Çalýþmasý” baþlýklý Kitabý tanýttý. Yayýnda
“Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan
Haklarýnýn Korunmasý ve Güçlendirilmesi Ortak
Programý”na en iyi örnek çalýþmalar arasýnda yer
verildi. Örnek olarak seçilen diðer çalýþmalar
Kolombiya, Ekvador, Nepal, Filipinler ve Tanzanya’da
gerçekleþtirilmiþtir.

UNFPA at Work
SÝX HUMAN RIGHTS

CASE STUDIES

Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu
Direktörü Thoraya Ahmed

Obaid yazdýðý önsözde, Kitapta
yer alan çalýþmalarýn, kalkýnma
programlarýnýn tasarýmý, uygula-
masý, izlenmesi, deðerlendiril-
mesine insan haklarý standart-
larýnýn yerleþtirilmesi konusunda
yol gösterici örnek çalýþmalar
olduðunu kaydetti. Thoraya
Ahmed Obaid, diðer örnek
çalýþmalar gibi BM Or tak
Programýnýn da kadýnlarýn
yaþamlarýnýn iyileþtirilmesini
hedeflediðini, tüm çalýþmalarda
tekrarlanan mesajýn “cinsel

saðlýk ve üreme saðlýðý hakký
dahil tüm insan haklarýnýn
korunmasý ve geliþtirilmesi,
haklarýn uygun bir baðlamda
kavramsallaþtýrýlmasý ve mev-
cut kültür ile uyumlu biçimde
yaþama geçirilmesi” olduðunu
belirtti.

irektör, Kitabýn Birleþmiþ
Milletler Nüfus Fonu ile

Harvard Üniversitesi Halk Saðlýðý
Bölümünün katkýlarý ile basýdýðý-
ný, Nüfus Fonunun insan haklarý-
nýn geliþtirilmesi için ulusal
kurumlara verdiði desteðe bir

D

örnek olduðunu kaydetti. Obaid,
BM Nüfus Fonunun yýllar boyun-
ca edindiði deneyimden “çok
geniþ katýlýmlý ve toplumun tüm
kesimlerinin sahiplendiði çalýþ-
malarla insan haklarýný gerçek-
leþtirilebileceðini” öðrendiðini
belirtti. BM Nüfus Fonu Direktörü
önsözde son olarak “insan hak-
larýnýn toplumlarýn deðer sistemi
ve yaþam pratiklerinde karþýlýðýný
bulduðunda anlaþýlýr, uygulana-
bilir ve geliþtirilebilir” olduðunun
altýný çizdi.

ÝNSAN HAKLARI TEMELLÝ PROGRAM VE PROJELER HANGÝ ÝLKELERÝ GÖZETÝR?

kadýnlarýn, engelli kadýnlarýn,
mülteci ve yerinden olmuþ
kiþilerin, iþgal altýndaki kadýnlarýn
ve yaþlýlarýn) insan haklarýný
gerçekleþtirmek için bilinçli
çözümler önerir.

Program ya da proje bir insan
hakkýný gerçekleþtirmeyi hedef-
lerken diðer insan hakkýnýn kul-
lanýmýnda soruna neden ola-
maz. Örneðin bir saðlýk projesi,
saðlýklý yaþam hakkýnýn yanýnda
yaþama hakký, temiz suya eriþim

Bölünemezlik

hakký, eðitim hakký, bilgi edinme
hakký gibi haklarý da korumayý ve
geliþtirmeyi hedeflemelidir. Bu
nedenle de farklý insan haklarýnýn
gerçekleþtirilmesinden sorumlu
tüm kuruluþlar çalýþmada yer
almalýdýr.

Program ya da proje sektörler ve
kurumlararasý iþbirliðini gözet-
melidir. Herhangi bir üreme
saðlýðý projesi sadece Saðlýk
Bakanlýðý ile ortaklýk yapmakla
yetinmez, Eðitim Bakanlýðý,

Karþýlýklý Baðýmlýlýk ve Ýlgililik

Birleþmiþ Milletler Ortak
Programý Kapsamýnda
Þanlýurfa’da Neler Yaptýk
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Birleþmiþ Milletler Ortak
Programý Kapsamýnda
Trabzon’da Neler Yaptýk
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Birleþmiþ Milletler Ortak
Programý Kapsamýnda
Van’da Neler Yaptýk
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